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همدقم

شمارآ و زا  يا  هنارک  تیرـشب  یجنم  نیرخآ  راظتنا  تسا ، هدش  نردـم  یگدـنز  موادـم  ياه  هغدـغد  راچد  ناسنا  هک  يرـصع  رد 
نشور هدنیآ  هسـسؤم  يرنه  یگنهرف -  تنواعم  .دهد  یم  دیون  ار  نشور  يا  هدنیآ  دریگ و  یم  لکـش  نامز  بلق  رد  هک  تسا  دیما 

ییاهورگراک هداهن  نامرایتخا  رد  يرنه  فلتخم  ياه  هزوح  رد  رخاف  راثآ  دیلوت  يارب  تیودـهم  هک  ییالاب  ياه  تیفرظ  هب  هجوت  اب 
رنه هصرع  رد  ایوپ  یتکرح  ات  هداد  نامزاس  یمـسجت  ياـهرنه  یناتـساد و  تاـیبدا  هماـن ، ملیف  یقیـسوم ، هناـسر ، رعـش ، بلاـق  رد  ار 

يارب ینییآ  رنه  ناتوسک  شیپ  اـب  یـشیدنا  مه  لـماعت و  ناوج و  نادـنمرنه  بیغرت  قیوشت و  تیاـمح ، دـناسر ؛ ناـماس  هب  يودـهم 
هورگ راک  نیا  یلـصا  ياه  هغدغد  زا  هزوح  نیا  رد  هنومن  راثآ  دیلوت  يودـهم و  درکیور  اب  يرنه  میهافم  نییبت  یـسانش و  عوضوم 

.دشاب یم  اه 

رد یـشالت  ناونع  هب  هک  تسا  ینییآ  رعـش  هیتآ  اـب  ناوج و  رعاـش  هدازربـکا ، ریما  ياـه  لزغ  هعوـمجم  دـیراد ، ور  شیپ  هک  يرتـفد 
دنچ یهاگن  هرمزور و  یگدنز  رد  انـشآ  ياه  هژاو  زا  هنادـنمرنه  هتـسویپ و  هدافتـسا  .دوش  یم  هتـسارآ  عبط  رویز  هب  رعـش  هورگراک 

ناتـسآ رد  رعاش ، راظتنا  یبات و  یب  تاظحل  رد  فیطل  اما  هنوگ  ضارتعا  ینایب  اب  نآ  نتخاس  نیرق  میهافم و  اه و  هژ  او  هب  يا  هیواز 
.تسا هعومجم  نیا  ياه  لزغ  ياه  یگژیو  زا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  هب  تدارا 

تلفغ ناشیا  هژیو  تیانع  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  نادنمتدارا  نارادتـسود و  همه  تیامح  اب  میراودیما 
يرای تسد  .مییامن  ناربج  يرنه  ياه  شنیرفآ  هزوح  رد  تیودهم  هزومآ  ياه  تیفرظ  هب  یفاو  یفاک و  هجوت  مدع  رد  ار  نام  ياه 

.میراشف یم  ار  نات 

نشور هدنیآ  هسسؤم  يرنه  یگنهرف -  تنواعم 
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حیضوت هیبش  يزیچ 

.مناسرب اه  نامسآ  شوگ  هب  ار  ما  یگدادلد  تایبا ، بوچراچ  رد  ات  منز  یم  ادص  ار  تاملک 

رد تقوش  يراد و  روضح  مناگژاو  کت  کت  رد  هک  میوگ  یم  وت  زا  یتقو  نایب ، نیرت  هصالخ  رد  دنتسه  ما  یقشاع  حرش  تاملک ،
 . ...دنا هتفرگ  نایرج  متاملک  ناج 

باتفآ ترـضح  هب  متدارا  ات  دنا  هدمآ  عمج  هک  میاه  یگدادلد  زا  تس  يا  هعومجم  دننز » یم  گنز  اه  تعاس  هعمج  مادک  سأر  »
ربارب رد  تسا  ریقح  یبات  بش  يوسوس  شیاویـش  مان  دنلب  دیـشروخ  ربارب  رد  کچوک  هلعـش  نیا  دـنچره  مناسرب ، ملاع  شوگ  هب  ار 

.نامسآ تفه  غیلب  هام  عشعشم  ياه  هنارک 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  ملاع ، یجنم  الوم و  فیرـش  ناتـسآ  هب  هناقـشاع  تس  ینید  يادا  هعومجم  نیا 
بوخ .میوا  ترواجم  ناوخروخ  هزیر  لزا -  نامز  یب  رد  تقلخ  زاغآ  زا  هن ، هک  دلوت  ودـب  زا  تساه -  لاس  هک  وا  هب  تس  یتدارا 

؛ یتسه شوگ  رد  هنوگ  همزمز  اسران و  دنتـسه  ییاهاوآ  همه  اه  لزغ  نیا  ...دنتـسه  نکلا  تدارا ، نیا  نایب  رد  متاـملک  هک  مناد  یم 
ار دوخ  اه  یگدادلد  ات  مراذگب  دازآ  ار  ناگژاو  ما  هدرک  یعـس  .تسا  نم  تعـسو  مک  دودـحم و  ینیب  ناهج  لصاح  هک  یی  یتسه 

راچد ناسنا  هک  ینامز  رد  شیوخ -  نامز  ماما  اب  دوخ -  يـالوم  اـب  دـنیوگب  نخـس  دـنا  هتـساوخ  هنوگره  اـت  دـنرادرب ، اوجن  هب  رس 
هتفگ ار  میاه  لزغ  .ما  هدرک  مگ  ار  دوخ  نامز  ما  یگرمزور  رد  زین  نم  میاه ؛ ناـسنا  نیمه  زا  زین  نم  تسا و  دوخ  هشیمه ي  رارکت 

دنیوگبزاب و دنتسه ، هک  هنوگ  نآ  میاه  هروشلد  اه و  ینارگن  ات  ما 
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نما لحاس  هب  زورما  موب  زرم و  یب  ناهج  رد  ار  ما  يراظتنا  مشچ  مناوتب  هک  دنـشاب  ینابز  هیفاق ، نزو و  دودـحم  بلاق  رد  ار  مراظتنا 
ار وا  هشیمه  زا  رت  هناقشاع  منک و  كرد  ار  وا  روضح  ياه  هنارک  ناهج ، مگردرس  راکفا  شکاشک  رد  مناوتب  ات  مناسرب ، شترـضح 

 . ...مشاب رظتنم 

□

رکفت و نومـضم ، ياضتقا  هب  يدایز  تایبا  رد  هک  تسا  نآ  مهدـب  حرـش  رتفد  نیا  ياه  لزغ  اب  هرابرد  مناد  یم  مزال  هک  یحیـضوت 
نیا سانـشرعش  میهف و  بطاخم  نهذ  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  هدش  هدافتـسا  ینزو  تارایتخا  زا  هلمج ، يروتـسد  وحن  ندنام  ملاس 

...مرازگ یم  ساپس  ار  اهنآ  ربص  ییابیکش و  مبلط و  یم  شزوپ  نیبطاخم  مامت  زا  اج  نیمه  رد  .دنک  داجیا  یشنک  هعومجم 

هدیسر ندش »  » هناتسآ ي هب  هعومجم  نیا  نشور  هدنیآ  هسـسؤم  يرنه  یگنهرف -  تنواعم  تدعاسم  تمه و  هب  هکنیا  رگید  هتکن  و 
رارق رظتنم  ناقـشاع  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  عبط  لوبقم  هک  دشاب  .دنازیگنارب  ار  ما  ینادردـق  ات  تسا 

.دریگب

هدازربکا ریما 

زیئاپ 86
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کی لزغ 

؟ دنچ ات   ... لهچ  ... لهچ ... ؟ ینیشن هّلچ  ردقچ 

 - دنگوس يدماین ، تشذگ و  هعمج  ردقچ 

! فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  مردام ، حیبست  هناد ي  هناد  هب 

دنخبل مندید  هب  دماین  چیه  وت  یب  هک 
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 - هایس درس و  دنا -  مه  لثم  همه  اهزور  هک 

دندرک ما  هتسخ  شاهرحس  اه و  بورغ 

ییاهنت هب  اهزور  ارم  دنا  هدناشک 

! دنهاوخ یمن  رظتنم  ارم  هک  منک  نامگ 

o

تس یشومارف  زا  رپ  مناهج  یتسین و  وت 

...دنکآ اه  بورغ  ار  ما  یقشاع  ناهج 

تماق نآ  هب  ینک  تمایق  هک  یتسین  وت 

! دنلاب یم  شیوخ  هب  ناتخرد  هک  یتسین  وت 

تس یقاب  نم  نامز  زا  ردقچ  ...و  یتسین  وت 

دنب کی  لزغ  لزغ ، میوگب ، وت  یب  ردقچ 

هک دراد  جایتحا  یسک  ياه  مشچ  هب 

دنویپ شا  یکاخ  كرادا  هخاش ي  هب  دنز 

یجنم کی  هیبش  هک  یسک  ياه  مشچ  هب 

دنشاب وت -  هیبش  نشور -  یبآ ، لالز ،

o
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؟ کشا هبدن و  ردقچ  ینیشن ؟ هّلچ  ردقچ 

� دنلب ؟ ياه  هدیصق  ندورس  وت  یب  ردقچ 
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ود لزغ 

ار وت  دنا  هدید  باوخ  اه  تعاس  مامت 

ار وت  دنا  هدیود  ندیسر  دوز  يارب 

ماّیا هشیمه ي  رد  یلو  دنا ، هدیود 

ار وت  دنا  هدیسر  وت ، زا  رترید  هشیمه 
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 - اب یمامت  ندش  قشاع  تعاس  يور  و 

ار وت  دنا  هدیزگرب  هبرض  هدزاود 

هظحل هب  هظحل  دندرگ  یم  تا  یپ  رد  و 

! ار وت  دنا  هدینش  اه  نامز  نابز  زا  هک 

تندمآ رکف  هب  نادرگرس  هبرقع  هس 

ار وت  دنا  هدیود  رس  اب  وت ، يوجو  تسج  هب 

زیربل دوش  یم  وت  زا  اه  هیناث  مامت 

ار وت  دنا  هدید  هک  ییاه  تعاس  قشع  هب 

نامز ریس  طخ  تس  يراج  وت  تسد  نورد 

! ار وت  دنا  هدیرفآ  اه » تعاس  ماما  »

ود ره  ...نامز  ...ادخ  ار  تندمآ  هچ  رگا 

 - ار وت  دنا ، هدیشک  ...هدیشک  ...هدیشک  بقع 

ایب دننز ، یم  گنز  اه  تعاس  مامت 

ار � وت  دنا  هدید  باوخ  اه  تعاس  هک  ایب 
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هس لزغ 

غاب گر  رد  هدیود  ناتسمز  يدماین و 

قاجا خلت  باوخ  هخاش  ره  هب  تس  هدز  رس  و 

دنتفر نارتوبک  مامت  يدماین و 

غالک دنچ  هنایشآ  ره  هب  تس  هدز  رس  و 
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جوا رد  ندز  رپ  زاورپ »  رس «  زا  هدیرپ 

غاد ناشن و  نیمز  مان  هب  تسا  هدروخ  و 

حبص هداج ي  هدیسر  ندیسرن »  دصقم «  هب 

غارچ لایخ  یسک  يارب  تسا  هدنامن 

قشع زا  اه  هناخ  ّیمامت  تس  هدش  یهت 

قافن هلیح ، رکم ، حور  زا  هدش  رپ  رهش  و 

، وت یب  ندمآ ، زرم  رد  هدز  خی  راهب 

غاب يارب  هدش  یلاحم  باوخ  راهب ،

هتفخ ورف  اهرهن  همزمز ي  يادص 

غالک يادص  زا  غاب  همه ي  هدش  رپ  و 

o

ربا هب  هتشون  یسک  ار  تندمآ  دیون 

� قارغا ...  تتوارط  رد  دنک  هک  نیا  نودب 
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راهچ لزغ 

تس يرگید  حبص  تندمآ  حبص  دنتفگ 

تس يَرب  بش  هچ  ره  زا  شا  همادا  رد  هک  یحبص 

یسر یم  هار  زا  يا  هعمج  حبص  دنتفگ 

تس يرتهب  زور  تندمآ  يارب  هعمج 
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مهد یم  لوق  مدوخ  هب  ار  هتفه  زور  ره 

تس يرخآ  هعمج ، نیا  ...همه  نآ  تشذگ  زا  دعب 

تسا ییاوه  مناهج  هبنش  هس  ات  هبنش  زا 

تس يرشحم  هناوید  لد  رد  هبنش  هس  زور 

تسا هبنش  هس  میارب  هبنش  هس  ات  هبنش  زا 

تس يرد  نوچ  زور  نیا  ما  هتسب  ناهج  هب  ور 

ییوت نیا  ...هک و  یسک  تساجک  منز - ) یم  رد  )

تس يربمیپ  رون  شهاگن  رد  هک  يدرم 

دعب منک و  یم  رذگ  هبنش  هس  رد  زا  سپ ،

( تس يرگید  زور  نیا  ...هن  ...هن   ) مسر یم  هعمج  هب 

برطضم تخس  تندمآ  نودب  هعمج 

تس يروآرجز  بش  وت  یب  خلت  زور  نیا 

هدش رپ  کشا  زا  ما  هتفه  زور  تفه  ره 

تس يرتسب  کشا  زا  يرتسب  نورد  ممشچ 

؟ حبص مادک  ...هعمج  هبنش و  هس  ات  هبنش  زا 

تس � يرگید  حبص  تندمآ  حبص  دنتفگ 
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جنپ لزغ 

مدق هدش  مخ  تمغ  راب  ریز  هک  نیا  اب 

مدق منز  یم  وت  یپ  رد  زونه  ناریح 

وت نودب  میارب  هدنامن  شوخ  زور  کی 

مغ ریغ  هب  میارب  تسا  هدنامن  يداش 
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تسا روآ  گرم  ما  یگدنز  ردقچ  وت  یب 

مدع طخ  اب  هدش  هتشون  نم  ریدقت 

تساوخ وت  زا  رود  ارم  تشونرس  هک  يزور 

مقر دش  لبق  زا  رت  هابت  نم  زور  ره 

یسر یم  یتسه و  وت  هک  ما  هتفگ  رایسب 

مهتم گنا  نم  هب  وت  یب  دروخ  هک  هچرگ 

تسا ندیسر  قوش  هلصاف ، وت ، نم و  نیب 

مک هدوُمن  ار  اه  هلصاف  قایتشا ، نیا 

نارگید هک  يردق  هب  هن  مقشاع  زین  نم 

مسق مروخ  یم  وت  هب  هک  مقشاع  ردق  نآ 

مدش رظتنم  همه  هیبش  ار  وت  مه  نم 

مرح مور  یم  تندمآ »  رذن «  هب  مه  نم 

کشا هبدن  هبدن  تندمآ  يارب  مه  نم 

مروآ یم  ناراب  ناراب  هعمج  حبص  ره 

دوش یم  حیبست  هناد ي  هرطق  هرطق  و 

مبل � زا  دیور  یم  وت  مان  هک  نیمه  مکشا 
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شش لزغ 

! منک یمن  کش  شندمآ  هب  ...ما ؟ هدرک  کش 

؟ منک یمن  کش  شندماین  هب  هک  نیا  ای 

دزو یم  داب  رد  هک  تسا  نم  فسوی  نیا 

منک یمن  کش  شنهریپ  رطع  هب  زگره 

25 ص :

دننز یم  گنز  اه  تعاس  هعمج  مادک  www.Ghaemiyeh.comسأر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


مندید هب  دیآ  یم  میسن  اب  حبص  کی 

منک یمن  کش  شنرتسن  سای و  رطع  هب 

دسر یم  حبص  کی  هک  تسا  هتفگ  دیشروخ 

منک یمن  کش  شنخُس  تّحص  هب  زگره 

تفر چوک  يادرف  هب  هک  يا  هدنرپ  وا  یب 

( منک یمن  کش   ) شنطو هدش  یگراوآ 

کشا قرغ  زور  ره  يراظتنا  مشچ  نیا 

منک یمن  کش  شندمآ  حبص  هب  ینعی 

o

تس یسک  ما  هناخ  رد  تشپ  هک  ما  هدرک  کش 

منک � یمن  کش  شندز  رد  زرط  هب  اما 
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تفه لزغ 

؟ وت نودب  ناهج  تس  یکچوک  مجح  هچ 

! وت نودب  نامز  تس  یتسین  موکحم 

دسر یمن  یشوگ  هب  داب  يوه  ياه و  رد 

وت نودب  ناذا  يادص  هنذأم  زا 
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دوش اه  لصف  نیرت  هفوکش  یب  ریبعت 

وت نودب  ناراب  اه  تشد  باوخ  رد 

هآ دنرت ، شوخ  سفق  ریسا  اه  زاورپ 

وت نودب  ناجیه  یب  نامسآ  زا 

يا هناخدور  نآ  زا  تسا  رتهب  گُنت  ای 

وت نودب  نایرج  رد  تس  يراج ا  هک 

دیشک سفن  دیاب  ددرم  نینچ  یک  ات 

؟ وت نودب  نامگ  سدح و  ياضف  نیا  رد 

دعب حبص  دیشروخ  هدمآ ...  هوک  تشپ  زا 

! وت نودب  هناشن ، نودب  دوش  یم  مگ 

دنوش یم  لبق  زا  رت  تخاونکی  دنراد 

وت نودب  ناسون  یب  ياهزور  نیا 

o

راظتنا رهز  نیا  دروآ  یم  مرد  اپ  زا 

وت � نودب  ناونع  یب  خلت و  رعش  نیا 
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تشه لزغ 

! دشاب ...يدماین  تشذگ و  هعمج  بورغ 

دشاب يدب  زا  رپ  مناهج  هک  نیا  هاوخن 

تندمآ لامتحا  نکب ، باسح  تدوخ 

!؟ دشاب يدصرد  هچ  يدعب  هعمج ي  يارب 
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؟ ییآ یم  هک  يا  هعمج  ّتیعطق  تساجک 

؟ دشاب يدیاش »  هعمج «  اب  دیاب  ردقچ 

هدش عورش  يروآرجز  هتفه ي  هرابود 

؟ دشاب يدحرس  هک  دیابن  باذع  نیا  رب 

تندمآ ياه  هداج  رد  ایآ  دیابن 

؟ دشاب يدر  ندمآ »  زا «  و  وت »  زا «  یناشن 

ِلثم نآ  حبص  هک  يزبس  هعمج ي  تساجک 

؟ دشاب يدز  ملد  اب  ار  شفرح  هک  نامه 

نآ رد  دفکشب  هک  يزبس  هعمج  تساجک 

� دشاب ؟ يدّمحم »  » شا میمش  رطع و  هک  یلگ 

30 ص :

دننز یم  گنز  اه  تعاس  هعمج  مادک  www.Ghaemiyeh.comسأر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


هُن لزغ 

تسرَت ِیبآ  اوه  تسا ، هتفرگ  ناراب 

تسرّجشم میاه  هرجنپ  مامت  نحل 

تسا هدرک  هنال  نم  هناش ي  يور  کشجنگ 

تسرس یب  فیح  اما  مکچوک  کشجنگ 
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ما هناخ  فقس  زا  دنک  یم  هّکچ  هبانوخ 

تسروانش ندُرم  مطالت  رد  هناخ  نیا 

تسشن اه  ماب  يور  ربا  ِغالک  بش  کی 

تسرّدکم هایس و  زور ، دعب  هب  نآ  زا 

فرط نیا  هب  ندیرپ  ماع  لتق  زور  زا 

تسرتوبک عولط  راظتنا  رد  ایند 

ما هدرک  رذن  نیمز  يارب  يا  هنییآ 

 ( تسررکمان اه  هنیآ  ریمض  رد  بش  ) 

درپ یم  دیشروخ  ات  يرتوبک  يزور 

تسرّدقم � ندیرپ  جوا  هب  ور  هک  يزور 
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هد لزغ 

تس یلکشم  راک  ندز  فرح  وت  هرابرد ي 

تس یلکشم  راک  ندز  فرح  وت  هرابرد ي 

هایس بش  يارب  هام  يور  فیصوت 

تس یلکشم  راک  نزور  کی  هدنامن  یتقو 
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شا هچنغ  هچنغ  دفکش  یم  درز  هک  یلصف 

تس یلکشم  راک  نمچ  غاب و  ِراهب  كرد 

تسا هزات  ناج  وت  ندید  میا  هدنز  ات 

تس یلکشم  راک  نفک  راصح  زا  يدازآ 

یبش دور  یم  انف  داب  هب  ادص  وت  یب 

تس یلکشم  راک  ندش  هریچ  توکس  نیا  رب 

ناهج رد  وت  نودب  یگدنز  تسا  گرم 

تس یلکشم  راک  ندرک  یگدنز  وت  یب  هک 

اه هلمج  ّیمامت  وت  یب  دنا  ینعم  یب 

تس یلکشم  راک  نخس  ياه  هژاو  نییبت 

شا نکمم  لکش  نیرت  هداس  هب  وت  فیصوت 

تس یلکشم  راک  نم  نکلا  نابز  نیا  اب 

تس یلکشم  راک  ندز  فرح  وت  هرابرد ي 

تس � یلکشم  راک  ندز  فرح  وت  هرابرد ي 
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هدزای لزغ 

دش مگ  ناشحبص  هک  اه  بش  هچ  بارطضا  رد 

دش متفه  زور  راتفرگ  هک  اهزور  هچ 

دیسر هعمج  هب  دش  هبنش  زا  رپ  هتفه  ردقچ 

دش مدرم  يارب  جّرفت  زور  هعمج  و 
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دیسر هبنشود  هبنشکی و  هبنش و  ردقچ 

دش مگ  اه  هعمج  هتفه  ره  هشیمه و  یلو 

تشذگ هک  اه  هتفه  هچ  دیسر و  هک  اه  هتفه  هچ 

! دش مدنچ  دنچ و  هب  هصالخ  هک  یشرامش 

تشاد نتشذگ  رد  هشیر  طقف  هک  يا  هتفه  و 

...دش مزیه  شیوخ  هب  ندیشک  هلعش  يارب 

o

رگد زور  چیه  هن  هعمج ، هب  هن  هبنش و  هن 

دش مطالت  زا  رپ  یبلق  وت  راظتنا  رد 

دنخبل ینز  یم  دوعوم  هعمج ي  مادک 

؟ دش مسبت  یطحق  زا  رپ  هک  ناهج  نیا  هب 

نک نیعم  يا  هعمج  تندمآ  يارب 

دش � منرت  زا  یلاخ  ناش  همه  اه  هتفه  هک 
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هدزاود لزغ 

نک عولط  بشما  زا  دعب ! زور  حبص  يا 

نک عولط  بّکرم ! هتشگ  لقع  قشع و  يا 

بش ياه  مشچ  دوشب  تا  هسلخ  قرغ  ات 

نک عولط  ّبترم  ضحم  رون  حبص ، ات 

37 ص :

دننز یم  گنز  اه  تعاس  هعمج  مادک  www.Ghaemiyeh.comسأر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تندید تس  يدود  کنیع  مادک  راک 

نک عولط  بّدحم  ياه  هشیش  تشپ  زا 

اه هژاو  دنتفرگ  هرخُس  هب  ار  دیشروخ 

نک عولط  بدؤم ، مالک  لُک ، ياناد 

اه سکع  دنتفرگ  توکس  زا  يدنخبل 

نک عولط  بلابل  هنارت  زا  توص  يا 

هدش لدب  يدوبک  گنگ و  مجح  هب  هناخ 

نک عولط  بّعکم  خلت  بوچراچ  رد 

رهش فقس  ناراب  دنز  یم  روشاه 

نک عولط  بّروم  طوطخ  نیا  نیب  زا 

o

تسین تقو  چیه  هک  وت  هاگن  زا  مزوس  یم 

نک � عولط  بت ، نیا  ترارح  زا  مزوس  یم 
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هدزیس لزغ 

درک رپ  ار  ناهج  وت  زا  دوش  یم  دناوخ ، وت و  زا  تشون  رعش  دوش  یم 

درک رپ  ار  ناگدز  مغ  رتفد  دنخبل ، تاملک  اب  دوش  یم 

دنادرگ رب  بقع  هب  ار  نامز  باتش و  جوم  نیا  زا  تساک  دوش  یم 

درک رپ  ار  نامز  فرظ  دوش  یم  یهت ، رصع  نیا  رد  وت  هاگن  زا 
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رون ینامهم  هب  دُرب  ار  غاب  دز و  داب  رس  هب  لگ  دوش  یم 

درک رپ  ار  نازخ  درس  تولخ  خرس ، لگ  کی  اب  یتح  دوش  یم 

...ایرد ات  دش و  دور  دوش  یم  ...ارحص  رب  دش و  ربا  دوش  یم 

درک رپ  ار  نایرج  یب  گر  ره  ندوب »  ناجیه « زا  دوش  یم 

دیپس قشع ، زا  يا  همشچ  دپت  یم  هایس ، گنس  ره  هنیس ي  رد  وت  اب 

درک رپ  ار  نآ  هنیس ي  دوش  یم  تقشع ، اب  دوش  هوک  رگا  گنس 

دیمد حور  ره  گر  رد  دوش  یم  ار  ندوب  لزغ و  نوخ  وت  اب 

درک رپ  ار  ناج  هدُرم ي  لد  ضبن  تسا ، دیّما  زا  رپ  هک  تهاگن  اب 

o

مرعش دش  رپ  یلاخ  زا  وت  یب  تسین ، هک  تسین  نکمم  اما  وت  یب 

درک رپ  ار  نامگ  کش و  هحفص ي  مادم ، هدروخ  ملق  رعش  نیا  وت  یب 

لزغ رعش و  دنکب  کش  نامگ »  هب « تقو  نآ  ات  ایب  زور  کی  هآ 

درک � رپ  ار  ناوید  نیا  دوش  یم  ادرف ، رانک  وت  روضح  اب 
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هدراهچ لزغ 

دیزو یم  داب  اه  هرجنپ  تشپ  دوب ، بش 

دیزو یم  داب  اه  هرطاخ  گنگ  نهذ  رد 

...زاب دوبن  یناهد  راد ، ياه  هقلح  زج 

دیزو یم  داب  اه  هرجنح  دادتما  رد 
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تشادن انتعا  ام  هنهک ي  نابداب  هب 

دیزو یم  داب  اه  هرفرف  يارب  اهنت 

دوب زین  هتسب  اه  هرجنپ  هچرگا  دوب  او 

...دیزو یم  داب  ...اه  هرظنم  دوب  زییاپ 

توکس روآ  ناقفخ  هیاس ي  دوب و  بش 

دیزو یم  داب  اه  هرجنز  يان  يان  رد 

دوب هراتس  هچ  نآ  ره  دوب  هتفر  داب  رب 

دیزو یم  داب  اه  هرپ  بش  خلت  مزب  رد 

o

مه زونه  هنرگو  وت ، يدز  بش  ناج  رب 

دیزو � یم  داب  اه  هرجنپ  تشپ  دوب و  بش 
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هدزناپ لزغ 

؟ مراد اهب  وت  شیپ  رَدَقچ  ًاعقاو  هن !

؟ مراد اه  مشچ  ِزبس  نآ  زا  مهس  هچ  ای  و 

هآ مناوختسا ، هب  هدیسر  دراک  هک  ایب 

مراد ار  وت  هروشلد ي  میاد  هک  ایب 
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نم اب  دنک  یم  هچ  ایند  ییاین  رگا 

؟ مراد ار  زور  لاح و  نیا  تقاط  ردقچ 

مداش وت  هب  یگتسباو  هب  هک  نم  يارب  )

مراد ادخ  زا  هیده  ار  وت  تسا  شوخ  ملد 

تسا زاب  وت  تمس  هب  ور  ما  هرجنپ  هک  ینم 

( مراد انشآ  هب  ور  يا  هرجنپ  هک  ینم 

زگره یسک  نامسآ  نیا  یبآ  ریز  هک 

مراداو هدرکن  ندورس  وت  زا  يارب 

دنزب مرس  رب  گنس  ناهج  تسد  هک  وگب 

مراد افو  دبا  ات  وت  هب  هک  مور  یمن 

يوشب نم  باوج  یتقو  ات  مور  یمن 

� مراد ؟ اهب  وت  شیپ  ردقچ  ًاعقاو  هن !
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هدزناش لزغ 

...وت زا  رترود  هک  ...زا  میدش  رود  ردقچ 

...وت زا  ربخ  یب  میتسه و  وت  راوج  رد  هک 

میدش هاگن  هرجنپ  رد  هرجنپ  ردقچ 

وت زا  ربخ  کی  درواین  هدیپس  کی  و 
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تفر وس  ره  هب  وت  لابند  هب  هداج  هچ  ره  و 

وت زا  رفس  نیا  دروآ  ندماین »  طقف « 

ینعی ندماین »  اب «  یتیب  ره  عورش 

: وت زا  رصتخم  حرش  نیا  هب  رعش  هدیسر 

ایند نیا  رد  یسک  وت  ندمآ  يارب 

...وت � زا  رت  شیب  چیه  ترظتنم  هدوبن 
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هدفه لزغ 

نزب قرو  ار  ام  توافت  یب  يایند 

نزب قرو  اج  کی  ار ، ام  باتک  هنهک 

ار هتشذگ  نودب  ياهزور  میوقت 

نزب قرو  ادرف ) ندیسر  ات   ) حبص ات 
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روایب و ناراب  توارط  زا  یتشگنا 

نزب قرو  اشامت  هب  ار  هتفکش  غاب 

رایب اهزور  نیا  یپ  زا  يدیدج  لصف 

نزب قرو  ادلی  نتفر  تمس  هب  ار  بش 

ار باوخ  ياه  لد  تلاسک  شمارآ و 

نزب قرو  ایرد  ایرد  جوم ، دننام 

ار هچنغ  هچره  ِبرطضم  ياه  گرب  لگ 

نزب قرو  ایؤر  نتفکش  هظحل ي  ات 

o

مینک یم  هرود  ار  وت  راظتنا  کشا ، اب 

نزب قرو  ام  اب  وت  عیرس ، درذگب  ات 

! تندیسر ات  اج  هب  هدنام  هحفص  دنچ  و  ...

نزب � قرو  ار  رتفد  نیا  مامت  اج  کی 
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هدجه لزغ 

هصق نیا  عورش  هشیمه  لثم  هعمج  و  ...

هصق نیمه  رد  زاب  ییوت  تسین  هک  یسک 

شوخ لد  موش  ینهاریپ  هب  هک  یفسوی  هن 

هصق نیرتهب  هصق  دوش  هک  یسر  یم  هن 
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تسا مه  هیبش  اه  هعمج  همه ي  هصق ي  و 

؟ هصق نیرخآ   ... هن ...رخآ  هعمج  تساجک 

وت یب  هدش  رپ  هصغ  زا  ما  هتفه  مامت 

؟ هصق نیا  هرابود  شنایاپ  دوش  یم  هچ 

« ...دش دهاوخ  رون  قرغ  ناهج  یسر و  یم  وت ، »...

...هصق � نینچ  نیا  راب  نیا  دوش  یم  مامت 
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هدزون لزغ 

وت نودب  دب ، ثبع ، خلت ، درس ، زور  کی 

وت نودب  دح  یب  روآرجز  زور  کی 

زور نورد  ناهنپ  بش  کی  هن ، بش ، ِزور  کی 

وت نودب  دتمم  موادم و  یکیرات 
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زور تفه  هتفه ، کی  لّوا  لثم  زور  کی 

وت نودب  درفم  هناگ ي  تفه  عمج  کی 

هاگن دنک  یم  شدوخ  هب  برطضم  هک  يزور 

وت نودب  دب  طقف  تسا  هدوب  هک  يزور 

تسا هرابود »  دماین  دعب «  زور  هک  يزور 

 ( وت نودب  ددرم  تس  هدمآ  زور  ره  ) 

هدمآ هعمج  زا  سپ  تسا ، هبنش  هک  يزور 

...وت نودب  دیاب  نتفر  يارب  اّما 

نامز رد  هتفه  کی  دکار  عورش  هبنش 

وت نودب  دس  هدش  هک  يا  هتفرگ  نایرج 

یک هب  ات  هک  نیا  زا  دنک  یم  هیالگ  هبنش 

؟ وت نودب  در  دوشب  اه  هعمج  شیپ  زا 

اه هبنش  دنا  هیبش  هبنش ، هتفه  زور  شش 

وت نودب  ددرم  دندمآ »  تفر و  رد « 

ار هرابود  یعورش  تسا  ددرم  هبنش 

وت � نودب  دیایب  هعمج  زاب  هک  نیا  زا 
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تسیب لزغ 

نم ياهزور  تندمآ  راظتنا  مشچ 

ندماین تسد  هب  دنروخ  یم  روشاه 

هدش مه  لثم  نم  هتفه ي  زور  تفه  ره 

نتسیز وت  یب  وت و  نودب  نتسیز  اب 
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تسا هتفر  تسد  زا  ما  هتفه  مامت  وت  یب 

! نفک نیا  رد  میاه  هیناث  دنا  هدیچیپ 

دروایب ار  تندمآ  زور  هک  نیا  ات 

 « ندش هشیدنا ي «  رد  تسا  هدنام  حبص  ره 

دعب زور  هب  ور  يا  هرجنپ  لثم  زور  ره 

 « ندماین ياپ «  در  زا  رپ  دوش ، یم  او 

دزو یم  داب  اه  هرجنپ  بوچراچ  رد 

نهد ره  دایرف  هب  هدروخ  توکس  لفق 

دنا هتفرگ  وخ  تندماین  ندمآ -  هب 

ًابلاغ کشا ، زا  هدش  رپ  اهزور  نیا 

o

دنوش رپ  رون  زا  همه  نم  ياه  هتفه  ات 

نزب � يرس  مهابت  ياهزور  هب  یهاگ 
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کی تسیب و  لزغ 

داتعم يرواب  و   ... تمالس هک  يرهاظ  و  ...

دادضا زا  تس  هدش  لکشتم  ام  ناهج 

غورد تسار -  ياه  فرح  زا  هدش  رپ  ناهج 

دانع یتسود و  هچ  ره  زا  هدش  رپ  ناهج 
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برس نهآ و  ناهج  رکیپ ، رد و  یب  ناهج 

دالوف تموکح  ناهج  گنس ، ناهج 

دروآ داب  ياه  لوپ  تنطلس  ناهج 

داب رب  دور  یم  هک  يریقف  يزورآ  و 

- ریقف ...رقف  طخ  ریز  یبطق ) کت  ناهج  )

داسجا نیا  نیب  هدنز  دسج  کی  هیبش 

اه لد  اه ، تسد  نیب  اه  هلصاف  عویش 

دایز دنوش  یم  هک  ییاه  هلصاف  زاب  و 

هدش توکس  زا  رپ  ایند  هناخ ي  هناخ  و 

دایرف یطحق  هناخ  رد  هتفای  جاور 

وداج هبعج ي  رازاب  هدش  رت  غاد  و 

داسک دنوش  یم  هک  ییاه  هرجنپ  رانک 

دنداد ناج  هک  اهزاورپ  هچ  هفطن  نورد 

داتفا نامسآ  ياپ  رد  هک  لاب  ردقچ 

دنکب یتکرح  وت  اب  ناهج  هک  یتسین  وت  ...

داهج مکح  هنامز  رد  دوش  شخپ  وت  اب  هک 
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تسا دیشروخ  بورغ  ًاقیقد  وت  یب  عولط 

دای زا  ار  هنامز  هدرب  وت  نودب  ناهج ،

نیمه تسا ، یهابت  ناهج  وت  یب  ناهج 

داعیم � قداص  حبص  دنزب  رس  هک  ایب 
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ود تسیب و  لزغ 

؟ تس هدامآ  هک  نآ  تسیک  تندمآ  يارب 

؟ تسدازآ نم »  » نیا زا  نم »  » نیا زا  هک  نآ  تسیک  و 

وت زا  دعب  ناهج  یب  نیا  هب  تسین  دیما 

تس هداتفا  گرم  بیشارس  هب  ام  ناهج 
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شیوخ رد  هدش  مگ  تس  یناهج  وت  یب  ناهج 

تسا دایرف  نودب  ناهج  وت  یب  ناهج 

دمآ وت  نودب  هک  یحبص  نآ  میسن 

تس هداد  اهداب  ّیمامت  تسد  هناهب 

o

مادم میروخ  یم  هلصو  نیمز  هب  وت  نودب 

تسد ادرف  تسد  يور  یلو  میتشاذگ 

؟ میربب نامسآ  هب  ور  اعد  تسد  هنوگچ 

تس هداجس  رهُم  راتفرگ  زونه  اعد 

هدامآ تسین  هن ،  ... ییایب هک  نیا  يارب 

� تس ! هداد  اه  هدعو  لوق و  شدوخ  هب  ام  ناهج 
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هس تسیب و  لزغ 

ما راهب ي  قوذ  هب  هدرک  هنخر  زییاپ 

ما يرانق  یب  سفق  رد  هدُرم  زاوآ ،

مدوخ رس  رب  ما  هتشاذگ  اپ  هتشگرس 

ما يرارف  مه  مدوخ  دوجو  زا  هک  ملیس 
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خلت ياهزور  نیا  زا  هدیسر  بل  هب  مناج 

ما يرامخ  ماج  هدش  نارک  وش  زیربل 

شاه هچنغ  هک  یغاب  رد  یلو  مدش ، ناراب 

ما يراوگوس  نیا  هب  دننز  یم  دنخبل 

داب هب  رس  تس و  هدرپس  كاخ  هب  اپ  هک  مدیب 

ما يرارق  یب  رَس  رَس  نوکس ، کی  دنب  اپ 

o

نم رورغ  نم  زا  دنک  یم  رارف  وت  یب 

ما يراگدای  دنام  یم  هتسکش  یضغب 

تسا هدوبر  ار  متّیثح  وت  یب  يایند 

ما يرابتعا  یب  مجاهت  ضرعم  رد 

ینک کمک  هتسخ  ِنم  نیا  هب  رگد  دیاب 

ما � يرای  هب  دماین  وت  زج  هب  یسک  زگره 
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راهچ تسیب و  لزغ 

تسین ادرف  ...تشذگ  هعمج  هعمج و  دیسر 

تسین ابیز  بورغ  ینیبب  هک  يدماین 

نزور یب  تس  یبش  عورش  وت  یب  بورغ 

تسین یتح  هام  کیرات ، بش  نیا  يارب 
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عولط راظتنا  رد  يروبص  بات  هدنامن 

تسین ارادم  زجب  يرود  هراچ ي  هک  وگن 

دیشروخ دوش  یم  هدید  اجک  هتفرگ ، اوه 

تس یناراب  هشیمه  ییاوه  وت  یب  ياوه 

میناد یم  میعناق ، وت  مسبت  کی  هب 

تسین ایرد  ردق  هب  ام  تیفرظ  گُنت  هک 

تباث نکب  بش  هب  ار  دوخ  تقیقح  ایب 

تسین ایؤر  تس ، یعقاو  تندمآ  حبص  هک 

هدروآ هانپ  تتسد  ود  هانپ  رس  هب 

تسین اج  ناهج  رد  وت  نودب  قشع  يارب 

تسا زاورپ  هدنرپ  مهس  میاد  وت  اب  و 

! تسین ادابم  نامسآ  سفق  روضح  یب  هک 

رامیب بش  نیا  رد  ینیبب  هک  يدماین 

تسین اشامت  تصرف  يا  هرجنپ  يارب 

تسا زیگنا  مغ  ارجام  نیا  رخآ  ردقچ 

تسین � ایند  يارب  شوخ  ینایاپ  بورغ ،
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جنپ تسیب و  لزغ 

تشاذگن اپ  یسک  چیه  مبرطضم  بش  هب 

تشاذگن اهنت  نم  ناهج  هب  اپ  سک  چیه 

داد یم  لگ  ملد  جنک  رد  هک  تشاد  وت  قشع 

تشاذگن ایند »  هب  قشع  دش و «  زره  فلع 
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وس ره  مدیود  رمع  همه ي  شیاپ  هب  اپ 

تشاذگن اج  نامز  دننام  ار  نم  سک  چیه 

تمشچ زا  نم  يرود  هلأسم ي  دش  حرط 

تشاذگن امعم  لح  رب  یهار  تا  يرود 

درک ور  اج  ره  هب  وت  هاگن  دیشروخ  هآ ،

تشاذگن امرس  هتسب ي  خی  دق  يارب  اج 

ار رد  میور  هب  هتسب  ندش  وت  زا  رود  بش 

تشاذگن ادرف  تیؤر  ات  يرادیب  مشچ 

ییآ یم  دسرب ، بش  زا  سپ  هک  یحبص  لثم 

تشاذگن او  ارم  حبص  هرجنپ ي  بش  هچرگ 

رگید هچ  رگا  هداج  نیا  زا  یحبص  یسر  یم 

تشاذگن اشامت  تمس  ایند  نم  زا  یمشچ 

دندنخ یم  اه  هرجنپ  همه ي  یسر و  یم 

تشاذگن � اج  رب  اپ  ار  یبش  دیشروخ  رون 
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شش تسیب و  لزغ 

دسر یمن  ییاج  هب  راوس  نیا  دصقم  یب 

دسر یمن  ییاج  هب  رابغ  هداج ي  رد 

تشاد سرت  هداج  رطخ  زا  رفاسم  یتقو 

دسر یمن  ییاج  هب  راک  دوب  مولعم 
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هآ دراد ، زاب  رپ  هتسب ، ِياپ  هک  یتقو 

دسر یمن  ییاج  هب  راکش  نیا  زاورپ 

كاخ نورد  نتفکش  قوش  هدُرم  هک  ییاج 

دسر یمن  ییاج  هب  راهب  دوخ  یعس  اب 

تسا هدرمش  مک  ار  ایرد  نأش  هک  يربا 

دسر یمن  ییاج  هب  رابتعا  بسک  یب 

دنام هدینشان  نیمز  يور  هک  رگا  دایرف 

دسر یمن  ییاج  هب  راد  زارف  یتح 

تس هدز  رپ  هنیس  سفق  زا  هک  یلد  قشاع 

دسر یمن  ییاج  هب  راصح  رد  هناوید 

دنز یم  هیکت  دوخ  يوزاب  هب  لمع  درم 

دسر یمن  ییاج  هب  راعش  اب  راک  نوچ 

دنک یتکرح  شدوخ  نورد  ناهج  دیاب 

دسر � یمن  ییاج  هب  راظتنا  یعس » » یب
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تفه تسیب و  لزغ 

نک روبع  هراتس  نودب  بش  نیا  زا 

نک رون  قرغ  ار  ایند  رون ! يایرد 

باتب اه  هشیدنا  رب  قشع ! باتفآ  يا 

نک رومن  لقع  همه  نیا  لاح  هب  يرکف 
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یبش نک  هیده  اه  هنیآ  هب  ار  دنخبل 

نک روضح  ناجیه  زا  بلابل  ار  بش 

گنگ ياه  هیاس  نیا  رب  عولط  اب  حبص  کی 

نک روج  تفج و  نیمز  يارب  یشمارآ 

o

موش رت  کیدزن  وت  هب  رتشیب  هک  نیا  ات 

نک رود  لبق  زا  رت  شیب  وت  ارم ، نم ، زا 

ارم هتسب ي  هرجنپ ي  رون ، هب  نکاو 

نک روگ  ياه  بش  موادت  زا  مدازآ 

o

تسا بسانم  شتقو  هک  دوز  حبص  زور ، کی 

نک � روهظ  ندیسر »  دنلب « قرشم  زا 
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تشه تسیب و  لزغ 

مراد مک  هاوگ  نتشون  وت  زا  يارب 

مراد مک  هاربور  دوش  هک  یتولخ  و 

رایسب لزغ  مه  ردق  ره  ودص ...  یس  مامت 

مراد مک  هاپس  تیسفن  مه  يارب 
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؟ تس انیبان  هک  یسک  دیوگب  وت  زا  روط  هچ 

( مراد مک  هاگن  ياه  هیواز  هک  ینم  )

رون نشور  نارک  یب  زا  ندز  مد  يارب 

! مراد مک  هایس  تمشچ ، ود  لثم  مشچ ، ود 

توترف بش  نیا  يامعم  لح  يارب 

مراد مک  هام  رایسب  وت ، فصو  يارب 

تسین یفاک  تسا ، یمتح  تندمآ  هک  نیمه 

مراد مک  هاگدعو  شتابثا  يارب 

زادگ زوس و  هب  یهد  یم  اهب  هک  ما  هدینش 

؟ مراد مک  هآ  زا  يدایز  مهس  هچ  نم  و 

o

دش وت  لایخ  زا  رپ  متیب  هب  تیب  هک  نیمه 

� مراد ؟ مک  هاگ  هیکت  منک  رکف  هنوگچ 
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هُن تسیب و  لزغ 

ام ناهج  تایح  زمر  تسیچ ...؟ وت  مان 

ام نامسآ  هلزنم ي  هب  ... ؟ وت مشچ  و 

ارجام تسا  گنس  هشیش و  ثیدح  وت  یب 

ام ناتساد  دوش  متخ  ریخ  هب  وت  اب 
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دنا لطعم  ناماه  هیناث  مامت  وت  یب 

! ام نامز  یب  درذگ  یم  تخس  هچ  وت  یب 

هآ میا ، هدرک  رپس  هنیس  هچ  رگ  هوک  نوچ 

ام ناج  قمع  زا  دشک  یم  هنابز  شتآ 

میا هدیشک  هنابز  داب  هب  ور  دنچ  ره 

ام نامدود  وت ، یب  دور  یم  داب  رب 

o

مینز یم  دنخبل  وت  هب  سفن  نیرخآ  ات 

ام ناحتما  دوش  گرم  هک  رگا  یتح 

گرم دعب  وت ، يارب  دنوش  ناب  هیاس  ات 

ام ناوختسا  دشکب  رس  هریت  كاخ  زا 

دنک یم  رارکت  همهمه  ماحدزا  رد 

ام نابز  یتایح -  زمر  هک  ار -  وت  مان 

يا هعمج  میدینش  دنا ، هتفگ  میدناوخ ،

ام � فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هدیپس  زا  دیآ  یم 
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یس لزغ 

تس يراج  اه  هظحل  شوگ  رد  وت  ياپ  يادص 

تس يراج  اپ  يادص  هداج  گر  رد  زونه 

دنراد شپت  مدق  هب  مدق  هار  ناگر 

تس يراج  ات  تاه  ماگ  در  هداج  يور  هب 

75 ص :

دننز یم  گنز  اه  تعاس  هعمج  مادک  www.Ghaemiyeh.comسأر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


هچنغ ره  شوگ  هب  نتفکش  رکذ  دناوخ  و 

تس يراج  اوه  رد  هک  وت  ندمآ  میمش 

تمشچ یلالز  زا  رگم  دنا  هدینش 

تس يراج  اهدور  وت  يوس  هب  همشچ  همشچ  هک 

داب رد  هدش  اهر  تیادص  هک  منک  نامگ 

تس يراج  اوه  رد  دوواد  همغن ي  هک  نانچ 

تس هدز  گنچ  داب  وت  يوم  هب  هک  منک  نامگ 

تس يراج  اضف  رد  تسارات  يداش  يادص 

كاخ نیا  زا  هک  نیا  تسوت  ندمآ  يارب  ... 

تس � يراج  اعد  زا  يدور  میاد  نامسآ  هب 
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کی یس و  لزغ 

يدیشک تسد  هنامز  نیا  زا  وت  هک  منک  نامگ 

يدیما هدنامن  ینک  یم  نامگ  هک  منک  نامگ 

میتسشن راظتنا  مشچ  ار  وت  تخس  هک  نیبب 

يدیسرن وت  دیسر و  يدیدج  حبص  هچ  رگا 
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هک رگم  میا ، هدنام  تسد  رد  هلصوح  غارچ 

يدیپس ياه  هنارک  زا  دنزب  رس  هدیپس 

دوخ هظفاح ي  هب  دبا  يارب  تسا  هدرپس 

يدیزو هک  يا  هشوگ  تمس و  ره  هب  وت  ار ، راهب 

ار ایرد  يا  هدرک  هیده  ناهج  ياهدور  هب 

يدیشخب اه  غاب  هب  ار  یلزا  یتوارط 

شحبص هظحل ي  هظحل  هک  يدیپس  زور  تساجک 

؟ يدیع هب  دنروایب  دوخ  اب  ار  تمسبت 

اه بش  یهایس  نام  نامشچ  هب  دنا  هدینت 

؟ يدیسا اه ي  کشا  ییاهر  لاب  تساجک 

دنا هایس  هابت و  اهزور  همه ي  وت  نودب 

...يدیون � بورغ  اب  هن  ...یمایپ  هدیپس  اب  هن 
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ود یس و  لزغ 

نم يورب  ور  يا  هرجنپ  تسا و  هدنام  بش 

نم يوس  هتسب  يا  هرجنپ  تسا و  هدنام  بش 

وت رون ، بلابل ز  ياه  هدنخ  لسن  زا 

نم هیوم ،»  لآ  زا «  سپ  ياه  کشا  لسن  زا 
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مندرگ رود  بش  وت  روضح  یب  هدیچیپ 

نم يولگ  نورد  تسا  هدُرم  دایرف 

تفر زور  ...وت  اب  ندز  فرح  راظتنا  مشچ 

نم يوگو  تفگ  رظتنم  تسا  هدنام  بش 

دوش یم  تسم  ناهج  ینز و  یم  دنخبل 

نم يوبس  ِناهج  تسا  ترسح  زیربل 

وت ياپ  هب  متفیب  هک  نیا  دش  یم  شاک  يا 

نم يوزرآ  نیا  دوش  یم  لاحم  دراد 

زور هب  دز  هنعط  بش  یتفر و  هک  یبش  نآ  زا 

نم يوس  هب  ایند  هصغ ي  هتفرگ  نایرج 

یسر یم  وت  ادرف  هعیلط ي  بش : هب  متفگ 

� نم ؟ يوربآ  دورن  ات  هآ ، ییآ  یم 
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هس یس و  لزغ 

وت نودب  ادرف  هب  تسین  دیما  یتح 

وت نودب  یتح ، ادرف  تسین  راک  رد 

ریسا مغ  دنب  رد  لد  نیا  يارب  رگید 

وت نودب  ایند  هدش  سفق  زا  رت  نیگمغ 
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دنرب یم  کیرات  دصقم  مادک  تمس 

وت نودب  ار  ام  هدز  هم  ياه  هداج  نیا 

تسا یهایس  اج  نیا  دنک  یم  راک  مشچ  ات 

وت نودب  اشامت  ياه  هچیرد  هتسب 

گرم نوکس  رد  هدش  هضبق  ياهزور  نیا 

وت نودب  ایؤر  هب  دنرب  یمن  یهار 

هدز نم »  » ياه نت  همه  نیا  ماحدزا  رد 

؟ وت نودب  اهنت  همه  نیا  تسیچ  فیلکت 

دوخ رادم  رد  هتشگرس  ناهج  نیا  اب 

؟ وت نودب  ارادم  درک  هنوگچ  دیاب 

رگم دهد  ناج  ناهج  هب  وت  عولط  حبص 

وت نودب  اه  نیقی  دنود  یم  غیت  رب 

نیمز رب  هلعش  شکب  كانبات ! دیشروخ 

وت � نودب  امرس  بش  دش  دیدم  ام  رد 
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راهچ یس و  لزغ 

دنهد یمن  مناما  خلت  ياه  زور  نیا 

دنهد یمن  منامب ، هک  نیا  ردق  هب  تصرف 

ندش سفن  یب  نیا  رد  هک  نیا  ردق  هب  تصرف 

دنهد یمن  مناسرب ، هرجنپ  هب  ار  دوخ 
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دنهد یگدنز  رگم  دنا  هتفرگ  مناج 

! دنهد یمن  مناج  ندُرم  يارب  اّما 

ماه ربا  تشپ  رد  هدش  مگ  باتفآ  نم 

دنهد یمن  مناشن  حبص  تمس  هب  یهار 

یلو ما ، هنیس  سفق  رد  هرعن  تسا  سبح 

دنهد یمن  مناوخب ، هک  ادص  هرجنح  کی 

وت يارب  ندورس  يارب  ار  وت  مان 

دنهد یمن  منایب  لاجم  یلو  مظفح ،

مدش رظتنم  ار  وت  هک  نیا  مرج  هب  اهنت 

دنهد یمن  مناوت  دنهد ، یمن  مربص 

خلت  ِ خلت تس  يرهز  هعرج ي  وت  یب  زور  ره 

دنهد � یمن  مناما  خلت ، ياهزور  نیا 
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جنپ یس و  لزغ 

دش دهاوخ  دیدم  بش  نیا  ییاین  رگا 

دش دهاوخ  دیماان  تندمآ  دیما 

هار زا  دسر  یمن  ادرف  ییاین  رگا 

دش دهاوخ  دیهش  بش  ِگنچ  رد  حبص  و 
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تسین نتفگ  يارب  یفرح  ییاین  رگا 

دش دهاوخ  دیپس  اه  لزغ  نتم  مامت 

شدوخ هب  نیقی  دنک  یم  کش  ییاین  رگا 

دش دهاوخ  دیعب  وت  ندمآ  ِمتح  و 

یبش دنروخ  یم  لفق  اه  هرجنپ  مامت 

دش دهاوخ  دیلک  یب  ناش  همه  اه  لفق  و 

تس هدش  هدیشک  يا  هداج  تندمآ  تمس  هب 

دش دهاوخ  دیدپان  تندماین  اب  هک 

دُرم دهاوخ  راهب  ًامتح  ییاین  رگا 

دش دهاوخ  دیدش  ناتسمز  درس  زوس  و 

ییآ یم  تسا ، یمتح  تندمآ  هن ، یلو 

دش � دهاوخ  دیع  حبص  تندمآ  حبص  و 
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شش یس و  لزغ 

لولسم یتعاس  هب  ور  اه  هیناث  موجه 

لوکوم يا  هعمج  هب  دش  تندمآ  زاب  و 

؟ هار نیا  زا  ییاین  دیایب  هعمج  ردقچ 

 - لوهجم دبایب و  همادا  هعمج  ردقچ 
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؟ نیمز تالداعم  مامت  هآ -  دنامب - 

 ( لولم هتشگن  یخساپ  یب  نیا  زا  هچ  رگا  ) 

o

؟ ما هدش  رظتنم  وت  يارب  ردقچ  نم  و  ... 

؟ لولس نیا  راصح  رد  مدش  سبح  ردقچ 

 - رعش اّما  متفگ ، رعش  یه  وت  راظتنا  رد 

! لوصف تابسانم  اب  تندمآ  يارب 

میاد ما  هتفگ  رعش  تندمآ  يارب 

! لومعم تداع  قبط  تندمآ  يارب 

؟ ایند دهد  اهب  مرعش  هب  وت  یب  ردقچ 

؟ لوپ ِنایم  رد  تلغ  ندز ، تلغ  ردقچ 

وت رعاش  تس  هدش  هک  یسک  هب  نک  هاگن 

لوصا هب  وت  يارب  هتفگن  رعش  هچ  رگا 

تساک مک و  یب  هدورس  ار  شلد  هشیمه  یلو 

لوبق رهُم  رعش  ياپ  دوش  زبس  هک  رگم 
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مرعش رد  هک  منم ، هک  یسک  هب  نک  هاگن 

]؟! لوسر ...ماما  کی   ] تس یلاخ  وت  ياج  هشیمه 

دیشروخ وت  نودب  نم  لزغ  رد  هشیمه 

! لوفا ياه  هنارک  زا  یلو  هدرک ، عولط 

تندمآ زور  هب  مراد  نامیا  هشیمه 

� لوجع ) هچ  رگا   ) ما هدنام  ترظتنم  هشیمه 
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تفه یس و  لزغ 

دوش یم  درز  نازخ  لبق  راهب  وت  یب 

دوش یم  درگ  ِقرغ  نام  ياه  هنییآ 

وت هاگن  عولط  دیما  یب  دیشروخ 

دوش یم  درس  دشک و  یم  بورغ  رد  ور 
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وت نودب  دراذگب  اپ  میسن  اج  ره 

دوش یم  درط  اجک  تمس  تسین  مولعم 

شتعاس هک  ینامز  وت  یب  تسا  روآرجز 

دوش یم  درد  هیناث ي  يور  میظنت 

تفرگ ناج  وت  دیشروخ  یب  هک  يا  هیاس  ره 

دوش یم  درگبش  هیاس ي  گرم  رهش  رد 

اه هدُرم  رهش  رد  وت  روضح  یب  هک  دراد 

دوش یم  درم  کی  ندوب  هدنز  ّیطحق 

 - بوخ هچ  ار  هصق  نیا  دوش  یم  دوجو  نیا  اب 

...دوش � یم  ...درگرب  یحبص  داد : رییغت 
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تشه یس و  لزغ 

تندماین نیا  هداد  همه  تسد  هناهب 

تنتساوخ مرج  هب  مدینش  هک  اه  فرح  هچ 

؟ ییآ یم  هک  نیا  رد  دتفیب  هفقو  ردقچ 

؟ تندمآ زور  هب  هدنام  هلصاف  ردقچ 
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دور ره  وت  مشچ  لابند  هب  هدروخ  گنس  هب 

تنهریپ يوج  تسج و  رد  هدش  مگ  داب  و 

نازخ هداد  بآ  هب  اّما  ینابغاب ، وت 

تنمچ زا  هدیچ  هک  ار  ییاه  لگ  هتسد  هچ 

وت یب  ناهج  دنز  یم  مدق  سأی  تمس  هب 

؟» ...تندز مدق  وا  ياپ  مه  هداج ي   » تساجک

نیمز يارب  تا  یناراب  هجهل ي  تساجک 

تنخس تغالب  ناتخرد  هب  دهد  ناج  هک 

میسن کیپ  هک  نکن  یفخم  ار  تمسبت 

تنهد زا  هچنغ  هب  دناوخب  هدنخ  ثیدح 

o

نکب عولط  ...یسک  تسد  هب  هناهب  هدن 

تندمآ � میمش  زا  ایند  دوش  رپ  هک 
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هُن یس و  لزغ 

تسا هدنامن  ندورس  يارب  يا  هزیگنا 

تسا هدنامن  نم  هرجنپ ي  هب  ور  دیشروخ 

دنا هصغ  زیربل  همه  اهرعش  هک  یتقو 

تسا هدنامن  نطنطم  رعش  مسا  هب  يزیچ 
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بش زور و  رارکت  همه  نیا  زا  مدش  هتسخ 

تسا هدنامن  ًالصا  یگدنز  مان  هب  يزیچ 

o

گنر درز  رعش  نیا  رد  راهب  دوش  یم  مگ 

تسا هدنامن  نزرب  هچوک و  هب  ناشن  مان و 

اه تخرد  غاب و  يرای  يارب  یتسد 

تسا هدنامن  نز  ربت  درس  ياه  تسد  زج 

o

ضحم ّیگریت  ناهج : تشونرس  تسا  نیا 

رد

تسا � هدنامن  نشور  یعمش  داب ، گنچ 
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لهچ لزغ 

دنک یم  هیرگ  ار  وت  راگزور ، دنزرف 

دنک یم  هیرگ  ار  وت  راظتنا »  زور «  ره 

دنز یم  راز  ار  وت  راشبآ  دور و  ره 

دنک یم  هیرگ  ار  وت  رازراز  همشچ  ره 
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راهب یپ  رد  هدش  ربا  لصف  راچ  ره 

دنک یم  هیرگ  ار  وت  راهب ، ره  ربا ، ره 

دنک یم  هلان  ار  وت  هدنرپ  ره  زاوآ 

دنک یم  هیرگ  ار  وت  رات ، هس  شا  همخز  اب 

نیمزرس يور  تیاه  تسد  رتچ  یب 

دنک یم  هیرگ  ار  وت  رارق ، یب  ناراب 

تشونرس تس  هدید  وت  هاگن  رد  هک  یمشچ 

دنک یم  هیرگ  ار  وت  رایتخا ، ربج و  رد 

o

راذگ مدق  نادیم  هب  قوش  باکر  رد  اپ 

دنک یم  هیرگ  ار  وت  راوس ، یب  بسا  نیا 

؟ تساجک یلع  لدع  هدید ي  بآ  ریشمش 

دنک یم  هیرگ  ار  وت  رادغاد ، يایند 

دنز یم  گنز  شدوخ  فالغ  رد  هک  دراد 

دنک یم  هیرگ  ار  وت  راقفلاوذ »  هک «  سب  زا 
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تسین هک  ربخ  یب  دوخ  هدروخ ي  ياه  مخز  زا 

دنک یم  هیرگ  ار  وت  راز ، راک  نادیم 

o

تسا هدنخ  قرغ  ار  وت  مان  هک  يا  هظحل  وک 

دنک � یم  هیرگ  ار  وت  راظتنا  دنزرف 
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کی لهچ و  لزغ 

وت رون  هب  نشور  همه  ینشور  هچ  ره  يا 

وت روضح  طرش  هب  بوخ  بوخ ، هک  هچ  ره 

یبش يدش  لزان  تیاور  هدراچ  رد 

! وت هروس ، هچ  ره  زا  هدش  ُرپ  ِباتک  يا  هآ 
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دسر یم  وت  مشچ  هب  مادم  یشدرگ  رد 

وت رورم  هرود  ره  رد  راهب  لصف 

دسر یم  دیشروخ  هب  شیوخ  ياهتنا  رد 

وت روبع  زا  دوشب  رپ  هک  يا  هداج  ره 

دنز یم  لاب  اهر  جوا ، تمس  دازآ ،

وت روت  هب  هدنرپ  هچره  تسا  هداتفا 

طقف دوخ  هب  دیآ  یم  یگ  هنارک  یب  رد 

وت رولب  گُنت  هب  ریسا  یهام  ره 

حبص مادک  عولط  روضح ، یطحق  رد 

؟ وت روفو  زا  ناهج  هاگن  دوش  یم  رپ 

 - نامسآ زا  دیورب  رون  هک  دنز -  یم  رس 

� وت ؟»  روهظ  هدیپس «  مادک  قرشم  زا 
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ود لهچ و  لزغ 

دش دوبان  همه  دمآ  قشع »  » دوب هچ  ره  لقع » »

دش دود  میاه  هشیدنا  نمرخ  دز  یشتآ 

تفرگ اوأم  ما  هنیس  رد  نامسآ  رد  نامسآ 

دش دودحم  کبس  لقع  هریاد  رد  هریاد 
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دش و اپ  رب  هدکشتآ  ما  هنیس  نایم  رد 

دش دوع  رطع  زیربل  اضف  میاه  سفن  زا 

ارم دمآ  صقر  هب  دش ، معامس  تام  هنیآ 

دش دور  قوش  تسد  رد  یفد  دننام  هام 

شوگ هب  دمآ  رات  ياوآ  میوسیگ ، رد  دز  گنچ 

دش دوواد  همغن ي  اب  ناوخ  هزاوآ  مه  داب 

o

دوب رون  رد  رو  هطوغ  مناهج  مدرک  او  مشچ 

دش � فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  ترضح  روهظ  فرح  مه  زاب 
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هس لهچ و  لزغ 

ار هناشن  هچنآ  ره  میا  هداد  تسد  زا 

ار هناخ  هب  ندیسر  هار  میا  هدرک  مگ 

مینز یم  رود  هت  رس و  یب  رادم  کی  رد 

ار هنامز  نامز و  رود  میا  هتشگ  رس 
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رابیوج ناتسد  هب  ریسا  میدش  یگرب 

ار هناوج  ناشن  میا  هتسج  هشوگ  ره 

هآ میتشاد ، َرب  هک  هن  ...يَرب  یب  میورس و 

ار هنال  هچ  ره  ام  رب  زا  دنا  هدیدزد 

میدش نامسآ  هنیآ ي  میدش و  هکرب 

ار هنارک  یب  نیا  دندرک  غیرد  ام  زا 

شیوخ دوبک  ناقفخ  رد  میا  هدیکشخ 

ار هنارت  عامس  میا  هدرب  دای  زا 

تادص مب  ریز و  همغن ي  تساجک  ایآ 

...ار � هناقشاع  یلزغ  دنک  همزمز  ات 
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راهچ لهچ و  لزغ 

درک مگ  ار  راک  زاغآرس  وت  یب  راهب ،

درک مگ  ار  راهب  دوخ  سفق  رد  هدنرپ 

تشگ و وت  مشچ  لابند  هب  ردقچ  نیمز 

درک مگ  ار  رادم  ار و  وت  مشچ  تفاین 
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دش يراج  دور  هطقن ، نیرت  تسپ  تمس  هب 

درک مگ  ار  راس  همشچ  تنامشچ  نودب 

یلو ورس ، تخیر  وت  ياپ  هب  تشاد  هچ  ره  و 

درک مگ  ار  راب  گرب و  يا  هتخوس  تخرد 

تیاه مدق  در  یب  هدش  رابغ  زا  رپ 

درک مگ  ار  راوس  لایخ  هداج  هک  نانچ 

وت زا  رود  ناهج  یب  نیا  رد  هچ  ره  هیبش 

درک مگ  ار  رارق  دوخ  رد  مه  نم  ناهج 

داب رد  وت  يوم  نایرج  ِيراج  تساجک 

درک مگ  ار  رات  زاوآ  ما  یناوخ  همغن  هک 

وت یب  اهزور  هب  مرادن  دامتعا  هن ،

درک مگ  ار  رایتخا  ربج ، هب  وت  یب  زور  هک 

عاضوا نیا  زا  موش  یم  نارگن  وت  نودب 

درک � مگ  ار  راظتنا  نامز ، هک  نامز  نآ  زا 
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جنپ لهچ و  لزغ 

دنزب مد  وت  زا  هک  ار  نیا  تأرج  تشادن 

دنزب ملق  ار  وت  خلت  مغ  قرو  قرو 

؟ دسیونب هنوگچ  دیوگب ؟ وت  زا  هنوگچ 

؟ دنزب مقر  ار  وت  زا  يرود  نیا  هنوگچ 
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هیبشت دنک  هچ  هب  ار  تلد  تسا  هدنام  و 

دنزب مک  شیب و  چیه  یب  یفرح  دابم 

o

راگنا وا  ناهج  ینیبب  هک  یتسین  و  ...

دنزب مدع  رد  خرچ  یه  هک  تسا  دّیقم 

يا هدش  اهربا  راتفرگ  هام  هیبش 

دنزب مغ  گنر  هناخ  رب  هک  هدیسر  بش  و 

هدش دیماان  هک  دنیبب  هدیسر  بش  و 

دنزب مهتم  گنا  وا  رب  گنرد  یب  هک 

دیاب یکی  رظتنم ، وا  وت و  يدماین 

دنزب مه  هب  ار  خلت  هلداعم ي  نیا  هک 

o

...دبای اه  هژاو  نیب  ار  وت  دوب  هتسشن 

...دنزب � مدق  یمک  ار  شدوخ  هک  دش  دنلب 
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شش لهچ و  لزغ 

...یلو تسه ، هناهب  ندورس  وت  زا  يارب 

...یلو تسه ، هناقشاع  طقف  ياه  لیلد 

تسا چوک  مطالت  ریسا  هک  يا  هدنرپ 

...یلو تسه ، هنایشآ  نتخاس  رکف  هب 
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تسا رون  لیاح  ربا  زا  يا  هدرپ  هنوگچ 

...یلو تسه ، هناخ  يوت  یسک  تسا  نشور  هک 

شزییاپ هب  ور  تس  هدناشک  داب  هچ  رگا 

...یلو تسه ، هناد  نهذ  رد  شیور  لایخ 

هناد نآ  رون ، تمس  دشکب  دق  روطچ 

...یلو تسه ، هناوج  قوش  شریمض  رد  هک 

دندیشروخ ضرف  شیپ  یگمه  اه  هراتس 

...یلو تسه ، هناشن  بش ، نیا  نتفر  يارب 

تندمآ يارب  منیقی  ّکش و  راچد 

...یلو تسه ، هنامز  مامت  راظتنا ، رد 

ایند نیا  تسا  یکیرات  هناتسآ  رد 

...یلو � تسه ، هناتسآ  نیا  رد  حبص  هچ  رگا 

112 ص :

دننز یم  گنز  اه  تعاس  هعمج  مادک  www.Ghaemiyeh.comسأر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


تفه لهچ و  لزغ 

ما وت  هام  يور  لابند  یهایس  نیا  رد 

ما وت  هاگن  یپ  رد  منک و  یم  هاگن 

تسا نم  ياهرعش  مار  ناهج  هک  نک  هاگن 

ما وت  هار  هب  رس  راتفرگ و  ردقچ  نم  و 

113 ص :

دننز یم  گنز  اه  تعاس  هعمج  مادک  www.Ghaemiyeh.comسأر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


مدشن رگا  ...و  دصیس  نامه  ءزج  هک  رگا 

ما وت  هاپس  یپ  رابغ  درگ و  هیبش 

دیشروخ دوش  یم  درس  رگا  تسا  شوخ  ملد 

ما وت  هانپ  هیاس ي  رد  یباتفآ و  وت 

زیربل مدش  لزغ  زا  رگا  تسوت  يارب 

ما وت  هاوخب  لد  هنوگ  نیا  منک  یم  رکف  هک 

متسه تا  هدنخ  مومأم  یتسه و  ماما 

ما وت  هاقناخ  هب  يدیرم  دارم و  ییوت 

ما وت  باوث  رد  قرغ  ییوت ، باوث  رگا 

ما � وت  هانگ  رد  قرغ  ییوت ، هانگ  رگا 
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تشه لهچ و  لزغ 

: تندمآ هرابود  رد  ناهج  هتفر  رکف  هب 

!؟ تندمآ راگزور  دسرب  یک  هرابود 

زبس هداج ي  ریسم و  نیمادک  شود  يور  و  ...

؟ تندمآ راب  هلوک  در  تسا  هتسشن 
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هدش هعمج  مادک  دیپس  حبص  بیصن 

؟ تندمآ راختفا  وت و  ياپ  يادص 

دوخ اب  درب  یم  داب  ار  وت  ياپ  يادص 

تندمآ راهب  زا  دوشب  رپ  تشد  هک 

دندش هتفه  ياهزور  همه ي  یکی  یکی 

تندمآ راد  هنییآ  هعمج ي  هیبش 

اه هنیآ  مامت  هاگن  هدنام  هریخ  و  ... 

تندمآ راظتنا  مشچ  ناریح ، هداج  هب 

ار دوخ  شخرچ  تس  هتفرگ  باتش  نامز 

تندمآ رارق  یب  اه  هیناث  مامت 

o

هار نیمادک  رب  میزودب  مشچ  هک  وگب 

تندمآ � رادم  زا  دنزبرس  حبص  هک 

116 ص :

دننز یم  گنز  اه  تعاس  هعمج  مادک  www.Ghaemiyeh.comسأر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


هُن لهچ و  لزغ 

؟ مهاوخ یم  هچ  نامسآ  زا  نم  لاب ، نودب 

؟ مهاوخ یم  هچ  ناهج  نیا  زا  وت  روضح  یب  و 

: اه هبرقع  باتش  نم  زا  دنک  یم  لاؤس 

؟ مهاوخ یم  هچ  نامز  ناج  زا  نینچ  نیا  هک 
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رابغ قرغ  ياه  هداج  وت  هب  دنسر  یمن 

؟ مهاوخ یم  هچ  ناشن  نودب  ریسم  نیا  زا 

دنزن مد  وت  بت  زا  ملد  هب  ما  هدرپس 

! مهاوخ یم  هچ  ناشفشتآ  زا  حول  هداس  هچ 

يزیچ متساوخن  وت  ندمآ  ریغ  هب 

مهاوخ یم  هچنآ  ره  هب  مسرب  ات  هاوخب 

هناخ نیا  هب  مدمآ  وت  ندوب  قوش  هب 

� مهاوخ ؟ یم  هچ  نارکمج  زا  وت  روضح  یب  هک 
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هاجنپ لزغ 

تس ام  يور  شیپ  يا  هظحالم  یب  يایند 

تس ام  يوزرآ  نیرت  لاحم  وت  رادید 

اه هرهچ  هب  اه  ناهد  وت  یب  دنا  هتسب  خی 

تس ام  يوگ  تفگ و  زا  رت  مرگ  توکس  یتح 
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يروایب یغارچ  هک  یتسین  وت  یتقو 

تس ام  يوج  تسج و  رمث  ندش  مگ  شیوخ  رد 

مشچ هب  ور  هّژم ، ره  هدش  یتراقح  راخ 

تس ام  يولگ  رد  هدش و  ناوختسا  دایرف ،

دنا هدنام  هتسب  اه  هرجنپ  مامت  وت  یب 

تس ام  يوس  هب  ور  يا  هرجنپ  هک  بش  گنن  زج 

هدش نامز  ربص  هساک ي  کشا  زیربل 

!؟ تس ام  يوربآ  نتخیر  كاخ  هب  تقو 

میدش رظتنم  ار  وت  هک  سب  دوجو  نیا  اب 

! تس ام  يوبس  زا  یشک  هعرج  رامخ  ایند 

ینک اپ  هب  تمایق  هک  وگب  یتماقدق » »

تس � ام  يوضو  لالز  قوش  کشا  هک  الاح 
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کی هاجنپ و  لزغ 

دنا هتفر  غاب  نیا  زا  راهب  نیرخآ  اب 

دنا هتفر  غاب  نیا  زا  رارق  یب  بات و  یب 

دیزو اه  هخاش  ِرس  هب  ناهگان  زییاپ 

دنا هتفر  غاب  نیا  زا  رارف  تّمه  اب 
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یکی یکی  روانت  ياه  هخاش  هک  يزور 

دنا هتفر  غاب  نیا  زا  رازم  هبوچ ي  دش 

اه سای  نیچرپ و  تماق  تخیر  هک  يزور 

دنا هتفر  غاب  نیا  زا  راصح  یب  دندنام 

o

دیزو یم  لبق  زا  رت  تخس  داب  هک  نیا  اب 

دنا هتفر  غاب  نیا  زا  راوتسا  هوک  نوچ 

راهب اب  دنیایب  دنا  هتفر  تسادیپ 

دنا هتفر  غاب  نیا  زا  راودیما  سب  زا 

مه راهب  دیآ  یم  هدنرپ  نیلوا  اب 

دنا � هتفر  غاب  نیا  زا  رارق  زا  دنچ  ره 
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ود هاجنپ و  لزغ 

دنتفرگ باتش  اه  زور  تندمآ  يارب 

دنتفرگ باتفآ  گنر  اه  هیناث  مامت 

دندیسر حبص  هب  اه  هداج  تندمآ  يارب 

دنتفرگ بالگ  زا  یناراب  همه  اهربا  و 
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دندورس هک  اهرعش  هچ  وت  ندمآ  قوش  هب 

دنتفرگ باطخ  ار  هنییآ  تنارعاش  و 

؟ تسا نیرت  بورغ  یب  هک  یعولط  مان  دوب  هچ 

! دنتفرگ باوج  ار  وت  مان  همه  اه  لاؤس 

o

هآ بش ، هب  وت  یب  ياه  زور  نیا  دوش  یم  متخ  و  ...

دنتفرگ باق  هایس  ار  نآ  هک  حبص  ردقچ 

دوب تندمآ  راظتنا  مشچ  هک  مشچ  ردقچ 

دنتفرگ باوخ  دنا و  هداد  یبش  هب  ار  مامت 

تیور مغ  زا  کشا  ناشوج  همشچ ي  ردقچ 

دنتفرگ بارس  تروص  هدش ، هدعو  ریسا 

ار تندمآ  زور  تسا  دیما  زونه  یلو  ...

دنتفرگ � باصن  ار  وت  نودب  ِحبص  هچ  رگا 
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هس هاجنپ و  لزغ 

؟ حبص مادک  اب  یلو  تس ، ام  نآ  زا  ادرف 

؟ حبص مادک  ات  دبای  یم  همادا  بش  نیا 

رات حبص  دولآ ، هم  حبص  هتفرگ ، حبص 

؟ حبص مادک  ادرف ، هعیلط ي  دنز  یم  رس 
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اه حبص  یمامت  دندش  بش  بولغم 

؟ حبص مادک  اب  بش  نیا  دوش  یم  بولغم 

اه هوک  تشپ  زا  دنک  یم  عولط  یحبص 

؟ حبص مادک   ... اّمعم باوج  یب  تس  هدنام 

تسین دوبن »  و «  دوب »  رس « هلأسم  زورما 

؟ حبص مادک  ار  ادرف  دنک  یم  زاغآ 

دنلب یتمه  اب  باتفآ و  غیت  اب 

؟ حبص مادک  ادلی  بش  نیا  هب  دهد  نایاپ 

تسا یفخم  دیشروخ  یحبص  تشپ  دنتفگ 

؟ حبص مادک  اّما  هک  دنا  هدرکن  نشور 

میشوخ لد  هدعو  کی  هب  حبص  راظتنا  رد 

� حبص ؟ مادک  ایادخ   ... حبص  ... حبص  ... حبص کی 
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راهچ هاجنپ و  لزغ 

ار میاهزاوآ  ما  هدرک  مگ  اهداب  رد 

ار میاهر  وت  لایخ  رد  ياه  هناورپ 

مناد یمن  هک  مدنام  هراوآ  يا  هداج  رد 

ار میاپ  دُرب  دهاوخ  تمس  نیمادک  تمس 

اه مدآ  نیب  رد  ما  هدنام  اهنت  ياهنت 

ار میایفارغج  ما  هدرک  هصالخ  دوخ  رد 

o

127 ص :

دننز یم  گنز  اه  تعاس  هعمج  مادک  www.Ghaemiyeh.comسأر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


منیب یم  حبص  ره  زا  رت  نشور  ینم ، اب  وت 

ار میارجام  هایس  اه ي  بش  نایاپ 

متسه نیمز  دنباپ  دنچ  ره  ما  هدنز  نم 

ار می  اهزاورپ  نامسآ  دز  طخ  دنچ  ره 

گرم هچ  رگا  هدیشوپ  کیرات  ینهاریپ 

ار میازع  دنیب  یمن  زگره  نم  يایند 

تسد میاشگ  یم  ات  یلو  مکاخ ، هتسب ي  اپ 

ار میاعد  ره  مناسر  یم  اه  نامسآ  هب 

تسرارکت مرگ  نم  اب  هوک  هچ  ره  هک  يزور 

ار میادص  رد  يراج  دایرف  نیرتابیز 

دنخبل يا  هخاش  اب  نم  ییآ و  یم  هک  يزور 

ار میاه  مشچ  وت  رب  درک  مهاوخ  میدقت 

ار نم  دسر  یم  رواب  هب  ایند  ییآ و  یم 

ار � میاعدا  مناشن  یم  یسرک  هب  یتقو 
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جنپ هاجنپ و  لزغ 

میا هدنام  دیشروخ  تیؤر  راظتنا  مشچ 

میا هدنام  دیع  ندمآ  راو  دیُّما 

o

ام میا  هتشگ  مدع  تمس  چوک  موکحم 

میا هدنام  دیعبت  هناتسآ ي  رد  وت  یب 
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هآ تسا ، یعطق  نیمز  هب  بش  موجه  وت  یب 

میا هدنام  دیدهت  ربارب  رد  هدنام  رد 

نک عولط  راذگب و  ناهج  رس  رب  اپ 

میا هدنام  دیدرت  فدارت  رد  هک  الاح 

میا هدرپس  رس  اه  هثداح  داب  دنت  رب 

میا هدنام  دیب  نوچ  وت  ياوه  رد  هتفشآ 

هتشگ و هنییآ  وت  قوش  هب  ار  هنیدآ 

میا هدنام  دیدمت  رد  ار  هتفه  زور  ره 

باتب ام  کیرات  بش  رب  ضحم ! رون  يا 

میا � هدنام  دیشروخ  تیؤر  راظتنا  رد 
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شش هاجنپ و  لزغ 

یهد یم  هناد  وا  هب  هک  يرتوبک  لثم 

یهد یم  هنال  وا  هب  شیوخ  ياه  تسد  زا 

تونق رد  هک  يزبس  هقیقد ي  نآ  لثم  ای 

یهد یم  هناورپ  ندوشگ  رپ  هب  یلاب 
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تس وت  هاگن  بارخ  هک  یسک  نآ  لثم  ای 

یهد یم  هنامیپ  شتسد  هظحل  هب  هظحل 

نامسآ هام  ییوت  هک  یبش  نآ  لثم  ای 

یهد یم  هناریو  بش  تولخ  هب  قنور 

ار غاب  ناشیرپ  دیب  هک  نآ  لثم  ای 

یهد یم  هناش  رحس  داب  تسد  هب  هیده 

دوخ مالس  باوج  هب  مشوخ  لد  زین  نم 

� یهد ؟ یمن  ای  ما  یهد  یم  باوج  ایآ 
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تفه هاجنپ و  لزغ 

( رت دیدج  ییادخ  روضحاب   ) میدنام

رت دیدج  ییاه  هزجعم  راظتنا  رد 

هدش نامزورید  هب  هیبش  نامزورما 

؟ رت دیدج  ییادرف  وک  باسح  نیا  اب 
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هرجنپ دنام  نازخ  هک  سب  میدش  هتسخ 

رت دیدج  ییامن  هب  ور  ندش  او  یب 

تس یگدنز  رارکت  همه  نامی  اه  سوباک 

رت دیدج  ییاضف  هزات ، ناکم  کی  رد 

یلو اه ، باوخ  نیا  زا  درک  رارف  دیاب 

؟ رت دیدج  ییاپ  هب  تسین  زاین  ایآ 

سفق رد  میدیرپ  هچ  ره  دوب  هدوهیب 

رت دیدج  ییاوه  هب  ور  دیرپ  دیاب 

تسه دیما  نیا  نام  هتسخ ي  ياهزور  اب 

رت دیدج  ییایند  ینک  انب  وت  هک 

ینک همزمز  ار  تمان  رکذ  تس  یفاک 

رت دیدج  ییام »  » هب میوش  یم  لیدبت 

دعب ار و  دیشروخ  يریگب  دوخ  تسد  رد 

رت دیدج  ییاشگب  اصع  اب  هار  دص 

گنگ ياه  باوخ  نیا  زا  میوش  یم  رادیب 

رت دیدج  ییادص  هب  نزب  ادص  ار  ام 
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وت تمس  مییایب  هک  نزب  ادص  ار  ام 

� رت ...  دیدج  ییآ ، یم  هدیپس  زا  هک  یحبص 
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تشه هاجنپ و  لزغ 

تس یناریو  يایند  نم  يایند  اهزور  نیا 

تس ینادنز  هتسخ  ياه  دایرف  ما  هنیس  رد 

مشیوخ تملظ  ياه  ههاریب  رد  هراوآ 

تسین ادیپ  هار  نیا  بش  رد  یغارچ  یتح 
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تسا چوپ  رد  چوپ  میاه  هظحل  مامت  وت  یب 

تس یناماسبان  رد  رو  هطوغ  مناهج  وت  یب 

تس يراج  اهداب  رد  وت  يوم  هک  یبش  نآ  زا 

تس یناشیرپ  قرغ  نم  ناماس  یب  يایند 

اهنت ما  هدنام  اه  کتروص  ماحدزا  رد 

تس  « یناسنا هک « ییاه  کتروص  ماحدزا  رد 

شیوخ نامز  راتفرگ  هتشگ ، رس  ناسنا 

تس یناحور  عون  زا  كولس  لابند  هک  یمسج 

o

اه يدیماان  زا  هدش  ُرپ  مناهج  وت  یب 

تس ینافوت  يایرد  کی  لثم  مناهج  وت  یب 

دُرم مهاوخ  وت  یب  ییایب ، هک  هدیسر  شتقو 

تس � یناف  ارچ  ناسنا  هک  دنسُرپ  یم  تقو  نآ 
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هُن هاجنپ و  لزغ 

دندش رات  هدرپ  هدرپ  اه  هرجنپ  مامت 

دندش رابغ  رد  هتشگ  رس  همه  اه  هداج  و 

بش یهایس  ار  زور  هیشاح ي  تفرگ 

دندش راصح  نیا  راتفرگ  هک  اهزور  هچ 
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رت الاب  تفر  زور  زا  بش  يدماین و 

دندش رامش  یب  وت  نودب  ياهزور  و 

دنتشگ تا  هناخ  لابند  همه  اه  هراتس 

دندش راظتنا  مشچ  همه  مشچ  مشچ  و 

داد رپ  نامسآ  تمس  ره  هب  وت  یپ  رد  و 

دندش راکش  هک  هچ  رگ  ار  شیاه  هدنرپ 

ار اه  لگ  هتسد  هتسد  نازخ  داد  داب  هب 

دندش راوخ » دوب « هدنام  لگ  هک  هچ  ره  وت  یب  و 

دنداتفا كاخ  هب  وت  یب  همه  اه  تخرد 

دندش راهب  لد  رد  نازخ  گنچ  كاروخ 

دز رس  وت  نودب  ناراب  هک  غاب  هچ  ره  هب 

دندش راز  هروش  هدرک  رس  هب  كاخ  مامت 

o

قرشم زا  زاتب  ندیسر »  بسا « راوس 

دندش � راوس  کی  قاتشم  همه  اه  هداج  هک 
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تصش لزغ 

دنُرب یمن  لد  هدش  درز  ياه  گرب  زا 

دنروخ یم  هلصو  نازخ  هب  ام  ياه  میوقت 

دنا هدیسر  ادرف  هب  هچ  رگا  اه  میوقت 

دنروآ یم  رطاخ  هب  هشیمه  ار  زورید 
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رو هطوغ  زورید  تلاهج  رد  زورما 

دنا رهاظت  رکم و  بلابل  اهزورید 

! كاخ رورغ  رد  هدش  نفد  ياهزورید 

( دنُرپ اهزور  نیا  زا  یلاخ  ياه  میوقت  )

تخب هایس  ناکرتخد  هیبش  اه  لد 

دنروخ یم  كاخ  یگمه  اه  هنیس  روگ  رد 

دنا هدنام  خلت  يا  هصمخم  يانگنت  رد 

دنروخ لد  شیوخ  زا  هک  جیگ  ياه  میوقت 

لالز یجنم  کی  تیؤر  راظتنا  رد 

دنروآ یم  هعمج  ندید  هب  ور  هتفه  ره 

لصف ...لصف  ...هعمج  زا  هدش  رپ  ياه  میوقت 

دنرولبت لصف  یجنم  راظتنا  مشچ 

 - دهد الج  دیآ  یم  هک  يربمیپ  یجنم - 

دنرفنت خسم  هک  هاگن  همه  نیا  هب 

شرکیپ هب  تماما  سابل  يربمغیپ 

 ( دنرثکت رد  اه  هنیآ  مامت  وا  اب  ) 
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ام ياه  هعمج  شندمآ  راظتنا  رد 

دنرگنلت کی  رظتنم  راو  هنییآ 

ام ياه  میوقت  هک  رون  بآ و  دوعوم 

دنُرپ � رتزبس  نینچ -  ياه -  گرب  وا ز  اب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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